Örebro KK söker en tränare som vill utvecklas
Brinner du för att utveckla åkare? Är du intresserad av att få möjlighet att
utvecklas som tränare i en klubb som både har bredd och elitverksamhet? Vill du vara
med och förmedla glöd, glädje och gemenskap till våra åkare och föräldrar?
Då är du den vi söker!
Dina arbetsuppgifter som tränare i vår klubb
I rollen kommer du tillsammans med vår huvudtränare ingå i vårt tränarteam och ansvara för:
• Vara ansvarig tränare för våra C- och fortsättningsåkare samt hjälptränare till våra Aoch B-åkare
• Tränings och tävlingsplanering
• Planering av för- och eftersäsongsträning
• Delta som tränare på vårt interna sommarläger som är i augusti varje år
• Följa med åkare på tävlingar och tester
• Tillsammans med styrelsen driva och utveckla klubben
• Ingå i ett tränarteam som tillsammans utvecklar träning och verksamhet
Utbildning och erfarenhet
• Du ska ha formell och dokumenterad tränarutbildning, minst steg 1 B
• Vara insatt i gällande tävlings- och testregler
• Ha kunskap om och intresse för koreografi och tävlingsprogram
• Du ska vara pedagogisk, engagerad, lyhörd och vilja att utveckla både individ och
gruppen.
• Självklart ska du brinna för att arbeta med barn och ungdomar.
• Du ska ha goda kunskaper i svenska
Varför jobba hos oss?
Vi erbjuder dig arbete i en stabil klubb med elitlicens och du får möjlighet att vara med och
utveckla en stor bredd, från barnskridskoskola till tävlingsåkare på elitnivå. I dagsläget finns
det ca 30 licenserade tävlingsåkare och åkare som deltar i Elitserien. Med ca 100 barn i
skridskoskolan finns det potential för klubben att fortsätta växa och få framtida framgångar.
Vår säsong pågår under aug-maj och verksamheten bedrivs i två ishallar, som både ligger i
centrala Örebro.
Anställningsform och ersättning
15- 20 timmar/vecka under säsong, dvs aug-maj.
Kontakt
För frågor eller mer information kontakta:
Ordförande Fredrik Öjdemark, 072-2356472
Kassör Henric Norin, 076-6190143
Ansökan
Ansökan med personligt brev samt CV skickas till: info@orebrokk.se
Intervjuer kommer att ske löpande och vi uppmanar dig att söka så fort som möjligt.
Sista ansökningsdagen är 2019-06-30.

